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APRESENTAÇÃO

O Plano de Dados Abertos (PDA) da Universidade Federal de Goiás (UFG) é um documento
orientador para as ações de implementação e promoção de abertura de dados, facilitando seu entendimento
e reu�lização pela sociedade. Este documento tem por finalidade organizar o planejamento referente à
publicação de dados abertos na UFG. 

Sua elaboração ocorre em cumprimento ao que dispõe a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, que ins�tui a Lei Acesso à Informação (LAI); o Decreto n° 8.777/2016, de 11 de maio de 2016, que
ins�tui a Polí�ca de Dados Abertos do Poder Execu�vo Federal; e a Instrução Norma�va nº 4, de 12 de abril
de 2012,  que ins�tui a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, bem como dos compromissos assumidos
pelo Brasil no âmbito dos Planos de Ação Nacionais sobre Governo Aberto. 

VIGÊNCIA E PERIODICIDADE

O PDA da UFG terá vigência pelo período 2021-2022, com periodicidade bienal e revisão
anual, e será divulgado à sociedade por meio de sua publicação no Portal da UFG e no Portal de Dados
Abertos da UFG.    

INTRODUÇÃO

A UFG, por meio deste documento, atualiza seu PDA, o qual estabelecerá ações para a
implementação e promoção de abertura de dados sob sua responsabilidade, considerando, em toda a
estrutura do documento, os princípios e diretrizes decorrentes dos norma�vos listados abaixo:

O disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que determina ao Poder Público
a adoção de instrumentos de transparência na gestão fiscal em meios eletrônicos de acesso público às
informações orçamentárias e prestações de contas;

O Decreto Presidencial nº 6.666, de 27 de novembro de 2008, que instituiu a criação da Infraestrutura
Nacional de Dados Espaciais – INDE e determina que o compartilhamento e disseminação dos dados
geoespaciais e seus metadados é obrigatório para todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal,
salvos os protegidos por sigilo;

O Decreto nº 10.160, de 9 de dezembro de 2019,  que institui a Política Nacional de Governo Aberto, no
âmbito do Poder Executivo federal, a qual será operacionalizada por meio de planos de ação constituídos
por iniciativas, ações, projetos, programas e políticas públicas que ampliem a transparência, o acesso à
informação, a melhoria na prestação de serviços públicos e o fortalecimento da integridade.

A Instrução Normativa nº 4, de 12 de abril de 2012, que cria a INDA e estabelece conceitos referentes a:
dado, informação, dado público, formato aberto, licença aberta, dados abertos e metadado;
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O Plano de Ação da INDA, que institui a necessidade dos órgãos de instituírem seus respectivos Planos de
Abertura de Dados com vistas a uma Política Nacional de Dados Abertos e institui os elementos mínimos
do documento, bem como orienta que a abertura de dados deve observar a relevância para o cidadão;

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que institui a Lei de Acesso à Informação (LAI);

O Decreto 8.777, de 11 de maio de 2016, o qual institui a Política de Dados Abertos no Poder Executivo
Federal.

O presente documento pretende ser um marco geral de consolidação e não um detalhamento
da internalização de prá�cas e ações. O PDA, portanto, é um instrumento de planejamento e coordenação
das ações de disponibilização de dados da UFG, válidas para o biênio 2021-2022.

 

CENÁRIO INSTITUCIONAL

A UFG foi criada pela Lei nº 3.834 C, de 14 de dezembro de 1960, e possui uma trajetória
estabelecida por seu compromisso com a qualidade do ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura, ações
que desenvolve de forma indissociável dos problemas sociais e do desenvolvimento regional e nacional. A
Universidade, que completou 60 anos em 2020, norteia-se pelos princípios dispostos em seu Estatuto:

a gratuidade do ensino, cuja manutenção é responsabilidade da União;

a diversidade e pluralismo de ideias, sem discriminação de qualquer natureza;

a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;

a universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade;

o compromisso com a qualidade, com a orientação humanística e com a preparação para o exercício pleno
da cidadania ao executar suas atividades;

o compromisso com a democratização da educação, no que concerne à gestão, à igualdade de
oportunidade de acesso, e com a socialização de seus benefícios;

o compromisso com a democracia e com o desenvolvimento cultural, artístico, científico, tecnológico e
socioeconômico do país;

o compromisso com a paz, a defesa dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente.

A Universidade, conforme os princípios supracitados, tem por missão produzir, sistema�zar e
transmi�r conhecimentos, ampliar e aprofundar a formação do ser humano para o exercício profissional, a
reflexão crí�ca, a solidariedade nacional e internacional, com o obje�vo de contribuir para a existência de
uma sociedade mais justa, em que os cidadãos se empenhem na busca de soluções democrá�cas para os
problemas nacionais.

Atualmente, considerando o processo de desmembramento e criação da Universidade Federal
de Catalão (UFCAT) e da Universidade Federal de Jataí (UFJ), a UFG possui 2 (duas) regionais: Goiânia e Goiás.
A Regional Goiânia possui 3 (três) câmpus: Aparecida de Goiânia, Colemar Natal e Silva e Samambaia e a
Regional Goiás possui 2 (duas) unidades sendo elas: Santana e Areião. A UFG possui:

2.285 servidores técnicos-administrativos, sendo 163 doutores, 468 mestres, 981 especialistas, 317
graduados, 99 com ensino médio e 3 com ensino fundamental;

2.125 professores, onde 1.692 doutores, 367 mestres, 49 especialistas e 16 graduados.



21.335 estudantes vinculados a cursos de graduação, desse total 21.239 são da modalidade presencial e 96
do ensino a distância, incluindo estudantes com trancamento de matrículas.

 

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

O Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) da UFG foi elaborado a par�r do planejamento
e avaliação constante dos relatórios de gestão encaminhados ao Tribunal de Contas da União (TCU), de
propostas advindas da comunidade universitária e da sociedade goiana, das propostas encaminhadas pelas
Unidades Acadêmicas de Goiânia e Regionais fora da sede, e de reuniões no âmbito das pró-reitorias da
Universidade levando em conta os planos anteriores.

Considerando que o obje�vo é um fim que se pretende a�ngir e a meta é a definição em
termos quan�ta�vos e com prazo determinado para o alcance desse obje�vo, o planejamento ins�tucional
contempla ações associadas a cada um dos Obje�vos e Metas (OMs), derivando delas a sua concre�zação
con�das em cada eixo relacionado abaixo.

O Planejamento Ins�tucional foi delineado a par�r das polí�cas ins�tucionais, mais
especificamente sobre nove eixos estruturantes, a saber:

Ensino: Educação Básica, Graduação e Pós-Graduação;

Pesquisa e Inovação;

Extensão e Cultura;

Administração e Infraestrutura;

Planejamento, Avaliação, Informação, Tecnologia da Informação e Gestão de Pessoas;

Ações Sociais, de Assistência, Esporte e Lazer e Atenção à Saúde e Segurança do Servidor;

Diversidade, Inclusão e Acessibilidade;

Internacionalização;

Comunicação.

A UFG estabelece a polí�ca de gerenciar de forma coordenada e integrada os processos de
planejamento, avaliação e informação ins�tucional, visando consolidar uma prá�ca de gestão estratégica e
uma cultura de sistema�zação desses processos, primando pela confiabilidade, publicidade, integridade e
confidencialidade e segurança das informações.

A informação de valor acadêmico, administra�vo ou histórico da UFG deve ser gerenciada
pelos setores que têm a informação como objeto de trabalho, atendendo a legislação específica de cada
área. As ações deverão garan�r a auten�cidade das informações e dos documentos convencionais e digitais
no âmbito da UFG, de forma a assegurar a defesa dos interesses da universidade e dos direitos da
comunidade acadêmica.

As ações também deverão prever a gestão, a preservação e o acesso às informações,
garan�ndo a cons�tuição, a proteção e a disseminação do patrimônio documental e a transparência das
ações da universidade e o direito à informação pelo cidadão.

Como forma de garan�r a execução destas ações, a Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação (SeTI) adota como documento estratégico o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PETIC), o qual tem por finalidade traduzir os planos estratégicos da UFG em um documento



norteador da gestão estratégica de TIC, de modo sistêmico, e culminar nos obje�vos para a elaboração do
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).

Por sua vez, o PDTIC é um instrumento de diagnós�co, planejamento e gestão dos recursos e
processos de tecnologia da informação e comunicação (TIC) que visa atender às necessidades tecnológicas e
de informação na universidade. O PDTIC representa uma ferramenta de gestão para a execução das ações de
TIC da UFG, possibilitando jus�ficar os recursos aplicados, minimizar o desperdício, garan�r o controle,
aplicar recursos no que é considerado mais relevante e, por fim, o�mizar o gasto público e o serviço prestado
à sociedade.

Esse processo de planejamento recorre às estratégias ins�tucionais, às necessidades de
informação e aos serviços de TIC, propondo metas, ações e prazos que, com o auxílio de recursos humanos,
materiais e financeiros, possam sa�sfazer as demandas das áreas que abrangem os obje�vos fim da
ins�tuição, quais sejam, o ensino, pesquisa e extensão.

Uma preocupação constante da Administração Superior da UFG é a busca pelo alinhamento
estratégico entre a área de tecnologia da informação e comunicação e as demais áreas da ins�tuição. A par�r
dessa perspec�va, o primeiro compromisso assumido pela comissão de elaboração do PDTIC foi o de manter
o alinhamento entre a TIC e os obje�vos e as diretrizes estratégicas definidas no Plano de Desenvolvimento
Ins�tucional (PDI) da UFG.

OBJETIVO GERAL

 

Realizar a abertura de dados na UFG, fomentando a promoção da transparência a�va, de
acordo com os princípios da publicidade e transparência na administração pública.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar a busca, acesso, reuso e cruzamento dos dados institucionais e informações públicas de
diferentes fontes e assuntos, de maneira simples e eficiente;

Padronizar a geração, disponibilização, acesso e compartilhamento dos dados;

Disponibilizar os dados institucionais que poderão ser utilizados pelo cidadão na implementação de novos
serviços à sociedade.

Garantir a transparência e a disseminação dos dados e informações de caráter público da instituição;

 

DADOS ABERTOS NA UFG

 

Dados abertos são conjuntos de caracteres que permitem, através de sua licença, que outras
pessoas possam manipulá-los sem limitá-los das suas caracterís�cas originais de estarem sempre abertos.
Existem 3 (três) leis e 8 (oito) princípios que definem os dados abertos. As leis foram propostas por David
Eaves (EAVES, 2021) e pretende avaliar se um dado pode ser considerado aberto.

 

1. Se o dado não pode ser encontrado e indexado na Web, ele não existe;

2. Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado;
e



3. Se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil.

 

Os princípios foram propostos por um grupo de trabalho in�tulado Open Government Data
em 2007 (OPENGOVDATA, 2007) e definem que os dados devem ser:

Completos: todos os dados públicos são disponibilizados. Dados são informações eletronicamente
gravadas, incluindo, mas não se limitando a, documentos, bancos de dados, transcrições e gravações
audiovisuais. Dados públicos são dados que não estão sujeitos a limitações válidas de privacidade,
segurança ou controle de acesso, reguladas por estatutos.

Primários: os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível, e
não de forma agregada ou transformada.

Atuais: os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja necessário para preservar o seu valor.

Acessíveis: os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais
variados possíveis.

Processáveis por máquina: os dados são razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento
automatizado.

Acesso não discriminatório: os dados estão disponíveis a todos, sem que seja necessária identificação ou
registro.

Formatos não proprietários: os dados estão disponíveis em um formato sobre o qual nenhum ente tenha
controle exclusivo.

Licenças livres: os dados não estão sujeitos a restrições por regulações de direitos autorais, marcas,
patentes ou segredo industrial. Restrições razoáveis de privacidade, segurança e controle de acesso podem
ser permitidas na forma regulada por estatutos.

 

Além disso, o grupo afirmou que a conformidade com esses princípios precisa ser verificável e
uma pessoa deve ser designada como contato responsável pelos dados.

 

Na UFG, em abril de 2017, publicou-se o primeiro PDA (2017-2018) que propunha a liberação
de dados referentes à: vida acadêmica dos estudantes, vida funcional do servidores, extensão universitária,
pesquisa e inovação, pós-graduação, parte financeira da ins�tuição, demandas do SIC, Ouvidoria e Fale
Conosco. No plano de ação, os respec�vos órgãos e pró-reitorias eram responsáveis por sua liberação e
juntamente com o órgão de TIC da ins�tuição dariam publicidade aos referidos dados. Neste momento,
houve a implantação do Portal de Dados Abertos, u�lizando a plataforma CKAN, amplamente u�lizada para
essa finalidade e recomendada pelo Governo Federal. Também, foi desenvolvida uma ferramenta chamada
SPDA (Sistema de Publicação de Dados Abertos), a qual permi�a às áreas de negócio recuperar dados das
bases ins�tucionais, analisá-los e filtrá-los para, posteriormente, serem automa�camente publicados no
Portal.

 

No biênio 2019-2020 uma atualização do PDA foi elaborada. No plano de ação consta a
liberação de dados do censo, graduação, pós-graduação, gestão de pessoas, pesquisa e inovação, assistência
estudan�l, extensão e cultura, orçamento e finanças, patrimônio móvel, materiais e compras, acervo da



biblioteca e sistema eletrônico de informação (SEI). Nem todos os conjuntos de dados foram publicados
devido a mudanças de tecnologias adotadas, as quais impactaram na arquitetura de dados. Essas alterações
visam trabalhar com novo banco de dados e barramento de interoperabilidade para permi�r significa�vos
avanços tecnológicos futuros. Em complemento, com o surgimento da pandemia da COVID19 mudou
dras�camente a ro�na ins�tucional, alterando o foco de necessidades e prioridades, des�nando a força de
trabalho para demandas urgentes que a situação exigiu.

 

Dessa forma, o presente PDA traz em seu plano de ação o planejamento para liberação do
conjunto de dados não liberados nos PDAs anteriores, além de outros elencados.

CONJUNTOS DE DADOS

A definição dos primeiros conjuntos de dados a serem abertos pela UFG se baseou nas
solicitações de informações recebidas pelas pró-reitorias, Ouvidoria, Fale Conosco e Serviço de Informação
ao Cidadão (SIC), considerando a relevância das informações para a sociedade, comunidade universitária,
transparência da administração pública, publicização das informações e a capacidade da UFG em
operacionalizar as ações necessárias para a divulgação dos dados dentro do prazo previsto.

Os principais conjuntos de dados que atendem aos critérios de priorização mencionados e que
permitem a disponibilização em formato aberto são aqueles relacionados às a�vidades finalís�cas e
administra�vas da ins�tuição com potencial interesse público.

ETAPAS DE TRABALHO

 

A abertura de dados deve seguir as seguintes etapas:

1. Levantamento do conjunto de dados candidatos à abertura;

2. Priorização e seleção dos dados a serem abertos;

3. Definição de responsáveis pelo preparo e atualização dos dados e detalhamento de plano de ação com
metas e prazos;

4. Publicização dos dados catalogados no Portal de Dados Abertos da UFG.

 

PRIORIZAÇÃO E RELEVÂNCIA

    

A priorização deve considerar os dados mais relevante para a sociedade, assim seguindo os
critérios:

Dados relacionados com o Censo da Educação Superior da UFG.

Dados disponíveis nos sistemas de informação da UFG. Serão priorizados os dados que já constam em
áreas públicas do sistema informatizado da UFG, bem como os dados que se relacionam com os dados
mais acessados do sistema.

Dados uma vez solicitados por meio do e-SIC, os quais já foram solicitados à Instituição.

 

CATALOGAÇÃO E SUSTENTAÇÃO



 

O Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP) será responsável por disponibilizar a
infraestrutura necessária para a publicação dos conjuntos de dados abertos gerados pela ins�tuição no seu
Portal de Dados Abertos. Já o processo de catalogação dos dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos será
realizado pelo Centro de Documentação Informação e Arquivo (CIDARQ) da UFG. 

A coleta e publicação destes dados será feita, preferencialmente de forma automa�zada ou,
quando isto não for possível, de forma semi-automa�zada. As diversas áreas da Universidade (gestores dos
dados/sistemas) deverão colaborar no processo de publicação/abertura dos dados, u�lizando para tanto a
infraestrutura disponibilizada pelo CERCOMP.

A SETI será responsável por coordenar e acompanhar a execução do plano de ação, bem como
sugerir  a revisão e atualização do PDA. Deverá também:

verificar se os dados estão de acordo com os padrões INDA e INDE.

atuar, junto aos responsáveis pelos dados, de forma a garantir que não haja inconsistência dos mesmos.

propor melhorias contínuas na qualidade dos dados a serem disponibilizados pela instituição bem como
identificar a necessidade ou não da publicação de novos conjuntos de dados.

supervisionar o trabalho realizado pelo CERCOMP na disponibilização e manutenção da infraestrutura
necessária para o bom funcionamento do Portal de Dados Abertos da UFG, bem como a periodicidade de
atualização dos dados.

 

PARTICIPAÇÃO E RESPONSABILIDADE

 

A par�cipação e responsabilidade no processo de abertura dos dados da UFG seguirão a
seguinte estrutura:

 

Partícipe Responsabilidade

Reitoria, Pró-reitorias, Secretarias e
Órgãos

Definir os dados a serem abertos.

Validar os dados a serem abertos.

Autorizar a publicação dos dados abertos.

SETI - Secretaria de Tecnologia e
Informação

Coordenar a execução do plano de ação.

Acompanhar o desenvolvimento das atividades relacionadas.

Manter interlocução com os órgãos de controle e do Governo
Federal sobre o desenvolvimento do PDA/UFG vigente.

CERCOMP - Centro de Recursos
Computacionais

Desenvolver e disponibilizar soluções tecnológicas para a
extração de dados dos sistemas institucionais e a sua



disponibilização no formato adequado para publicação no
Portal de Dados Abertos.

Participar das etapas do processo de publicação de dados
abertos.

Manter o Portal de Dados Abertos da UFG.

CIDARQ - Centro de Informação,
Documentação

e Arquivo

Administrar o conteúdo do Portal de Dados Abertos da UFG.

Catalogar os dados abertos da UFG no Portal Brasileiro de
Dados Abertos.

Classificar os dados candidatos a serem publicados.

CTI - Comitê de Tecnologia da
Informação (assumindo as atribuições da
CPDA - Comissão Permanente de Dados
Abertos)

Aprovar o Plano de Dados Abertos da UFG para cada biênio,
bem como suas revisões

Monitorar a execução do Plano de Dados Abertos da UFG.

 

MONITORAMENTO E CONTROLE

 

O monitoramento e controle do Plano de Dados Abertos da Universidade Federal de Goiás
(PDA-UFG) será realizado pela Comissão Permanente de Dados Abertos (CPDA), que tem suas atribuições
exercidas pelo Comitê de Tecnologia da Informação (CTI).

O trabalho de monitoramento deverá acompanhar a execução do PDA quanto aos prazos,
meios de divulgação e gestão da informação. Este monitoramento resultará na elaboração de relatório final,
com informações sobre os dados abertos no período, dados com previsão de abertura e esta�s�cas quanto
às consultas realizadas.

 

COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

 

A disponibilização dos dados abertos da UFG contará com site específico para tal finalidade.
Todas as publicações e revisões do plano terão ampla divulgação por meio deste site. 

O órgão da UFG responsável pela administração do conteúdo deste site será o Centro de
Informação, Documentação e Arquivo (CIDARQ), que atuará em conjunto com o Centro de Recursos
Computacionais (CERCOMP).

O PDA será divulgado no Portal de Dados Abertos da UFG e no Portal UFG.

 

MELHORIA DA QUALIDADE

 



A melhoria da qualidade dos dados tomará como referência os critérios estabelecidos no
Modelo de Maturidade de Dados Abertos da INDA. Deverá observar ainda o PDA da UFG e propor alterações
com obje�vo de fomentar a melhoria con�nua da qualidade e confiabilidade dos dados publicados.

 

PLANO DE AÇÃO

 

As a�vidades para publicação de cada conjunto de dados seguirão as seguintes etapas e
prazos, conforme processo definido e apresentado no Anexo 1 e os prazos abaixo definidos:

 

1. Análise e definição do conjunto de dados da área temática candidatos à publicação (5 dias úteis).

2. Identificação da base de dados e extração por meio de scripts (10 dias úteis).

3. Classificação dos dados (5 dias úteis).

4. Validação dos dados (5 dias úteis).

5. Envio dos dados para publicação no Portal de Dados Abertos (5 dias úteis).

 

Os produtos gerados pela execução das a�vidades serão: o dicionário de dados e a publicação
dos dados (com alterna�va para exportação em formato de planilha). Após publicado, a periodicidade de
atualização do conjunto de dados será semestral, realizada nos meses de março e setembro de cada ano.

 

Tema Prazo de
Disponibilização Inicial

Unidade
Responsável Ponto focal

Materiais e Compras Abril de 2021 PROAD Pró-reitor Adjunto da respectiva
Pró-Reitoria.

Patrimônio Móvel Junho de 2021 PROAD Pró-reitor Adjunto da respectiva
Pró-Reitoria.

Orçamento e Finanças Agosto de 2021 PROAD Pró-reitor Adjunto da respectiva
Pró-Reitoria.

Assistência Estudantil Outubro de 2021 PRAE Pró-reitor Adjunto da respectiva
Pró-Reitoria.

Pesquisa e Inovação Dezembro de 2021 PRPI Pró-reitor Adjunto da respectiva



Pró-Reitoria.

Extensão e Cultura Fevereiro de 2022 PROEC Pró-reitor Adjunto da respectiva
Pró-Reitoria.

Acervo da Biblioteca Abril de 2022 SIBI Diretor do respectivo órgão.

Sistema Eletrônico de
Informações - SEI Junho de 2022 CIDARQ Diretor do respectivo órgão.

Produção Docente (SICAD) Agosto de 2022 PROPESSOAS Pró-reitor Adjunto da respectiva
Pró-Reitoria.

Avaliação Institucional Outubro de 2022 SECPLAN Secretário de Planejamento.

Contratos e Convênios Dezembro de 2022 PROAD Pró-reitor Adjunto da respectiva
Pró-Reitoria.
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GLOSSÁRIO 

Dados Completos: Todos os dados públicos são disponibilizados. Dados são informações eletronicamente
gravadas, incluindo, mas não se limitando a documentos, bancos de dados, transcrições e gravações
audiovisuais.

Dados Primários: Os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível,
e não de forma agregada ou transformada.

Dados Atuais: Os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja necessário para preservar o seu valor.

Dados Acessíveis: Os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais
variados possíveis.

Processáveis por máquina: Os dados são razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento
automatizado.

Acesso não discriminatório: Os dados estão disponíveis a todos, sem que seja necessária identificação ou
registro.

Formatos não proprietários: Os dados estão disponíveis em um formato sobre o qual nenhum ente tenha
controle exclusivo.

Livres de licenças: Os dados não estão sujeitos a regulações de direitos autorais, marcas, patentes ou segredo
industrial. Restrições razoáveis de privacidade, segurança e controle de acesso podem ser permitidas na forma
regulada por estatutos.

INDA: A Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA) é um conjunto de padrões, tecnologias,
procedimentos e mecanismos de controle necessários para atender às condições de disseminação e
compartilhamento de dados e informações públicas no modelo de Dados Abertos, em conformidade com o
disposto na ePING. A INDA é a política do governo brasileiro para dados abertos. A INDA é regulamentada
através da Instrução Normativa da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos.

INDE: É o conjunto integrado de tecnologias; políticas; mecanismos e procedimentos de coordenação e
monitoramento; padrões e acordos, necessário para facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o
compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e
municipal. A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE foi instituída pelo Decreto Nº 6.666 de
27/11/2008.
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